
 

 

 

ОДОБРИЛ:  /П/ 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител на област Русе  

 

 

ПРОТОКОЛ № 3/28.10.2016 г. 

 

от заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на 

труда 

 

На 28.10.2016 г. (пeтък) от 10.00 часа в Зала „Свети Георги“ на Областна 

администрация Русе се проведе заседание на Секторната комисия в областта на 

образованието и пазара на труда, на което присъстваха 20 члена от основния ѝ състав (26). 

Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание. Като гости на 

заседанието присъстваха и представители на работодателските организации в област Русе. 

Г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на област Русе и 

председател на Комисията поздрави присъстващите и представи дневния ред на 

заседанието, който беше приет единодушно. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Резултати от Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити в    

област Русе за учебната 2015 – 2016 г. 

Докладва: г-н Димитър Райнов, началник на Регионално управление на 

образованието Русе 

             

2. Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област 

Русе за учебната 2016 – 2017 г. 

Докладва: г-н Димитър Райнов, началник на Регионално управление на 

образованието Русе 

  

3. Разни 

 Докладват: Членовете на Комисията 

В началото на заседанието г-н Станимир Станчев призова журналистите да 

популяризират и да направят достояние на широката общественост предстоящото 

тържествено заседание на Комисията, на което ще бъдат наградени отличените в Конкурс 

за високи образователни резултати в област Русе. Категориите на конкурса са: новаторска 

и творческа дейност, извънкласни дейности, успешно партньорство  и проспериращ млад 

учител.  

Заместник областният управител изрази своята благодарност към Регионалното 

управление на образованието (РУО) за пълната подкрепа и съдействие при реализиране на 

този конкурс, защото е  изключително важно да отбелязваме подобаващо 1 ноември и 

обществото да отдава заслужена морална подкрепа на учителите. 

Г-н Станчев сподели с аудиторията и новата инициатива, която предстои да се 

реализира от Областна администрация, съвместно с РУО Русе и подкрепата на членовете 

на Комисията, а именно да се учреди Награда за учителите с цялостен принос в 

образованието на област Русе, която да бъде връчвана ежегодно на 11 май – Ден за почит 

на светите братя Кирил и Методий. 

По първа и втора точка от дневния ред докладва г-н Димитър Райнов, началник 

на РУО Русе. Подлежащите на външно оценяване след  IV клас са 1670, като по БЕЛ са 

участвали 1622, математика1634, човек и общество 1632, човек и природа 1635.      



 

Постигнали сме 5-ти резултат в страната по математика, 7-ми по човек и общество, 

10-ти по БЕЛ и 13-ти по човек и природа при подредбата на регионите. 

На Национално външно оценяване след VII клас по математика са се явили 1548 

ученици, като работилите по I и II модул са 71,5 %, за сравнение през 2015 г. са били 68,5 

процента.  

По БЕЛ са се явили 1556 ученици, по I и II модул са работили 81,8 %, а през 2015 

г.-78,7%. По БЕЛ се запазва средният успех за областта, резултатите са съизмерими със 

средните резултати за страната, увеличава се броят на учениците, явяващи се на 

допълнителния модул  по БЕЛ. 

Сред училищата с най-добри резултати на II ДЗИ в страната са Математическата и 

Английската гимназии. 

Отчетено беше и НВО след V клас, както и резултати от НВО на  дигитални 

компетентности в X клас. (Приложение 1) 

Според Димитър Райнов, област Русе може да се похвали с добре планиран и реализиран 

план-прием за учебната 2016 – 2017 година. (Приложение 1) 

След изчерпване на информацията по точка 1 и точка 2, г-н Станчев даде думата 

за становища, въпроси и предложения, като изрази своето притеснение от недоброто 

владеене на български език от децата, за които той не е майчин език.  

 В точка Разни, се разгледаха и други актуални теми – предложения за теми, които 

да се включат в Индикативната работна програма на Комисията през 2017 г., както и да се 

определят представители от страна на работодателските организации.   

Станимир Станчев припомни, че на предходно заседание (16.06.2016 г.) е прието  

решение работодателските организации да предложат представители, които да бъдат 

включени в състава на Обществените съвети на училищата, които извършват обучение за 

придобиване на професионална квалификация (чл. 266, ал. 3 от ЗПУО). До този момент 

такива предложения не са изпратени. Той подчерта, че в Областна администрация Русе са 

получени писма от редица училища с искане до Областния управител за назначаване на 

такива лица в обществените им съвети. 

След провелата се дискусия по темите, членовете се обединиха около следните 

решения, които бяха приети единодушно:  

  

1. Работодателските организации и областният управител да определят 

представители, които да бъдат включени в училищните съвети, които да 

извършват обучение за придобиване на професионална квалификация. 

 

     Срок: 22.11.2016 г. 

Отговорник: Областна администрация Русе, 

работодателските организации 
 

2. Да бъдат подадени теми за разработване на индикативната работна 

програма за работа на Комисията през 2017г. 

 

Срок: 13.01.2017 г. 

Отговорник: членовете на Комисията 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заместник областният управител благодари 

на присъстващите и закри заседанието на Секторната комисия в областта на 

образованието и пазара на труда. 

 

/П/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СТАНИМИР СТАНЧЕВ  

Заместник областен управител на област Русе 


